
SOS GUARD
STRÁŽI KAŽDÉHO 

A VŠADE
 



ČO JE SOS 
GUARD?

SOS GUARD je inteligentné 
riešenie určené na zvýšenie 
bezpečnosti osôb a privolanie 
pomoci v kritických situáciách 
spojených s fyzickým 
ohrozením, náhlou zmenou 
zdravotného stavu alebo 
úrazom. 

Ideálne riešenie pre 
jednotlivcov alebo používateľov 
z najohrozenejších skupín. 

Pri vzniku kritickej situácie je 
alarm o incidente odoslaný na 
dohľadové centrum, kde sa
zobrazuje kto potrebuje pomoc 
a kde sa osoba v núdzi 
nachádza. 

Operátor dohľadového centra 
na základe prijatého alarmu 
kontaktuje späť osobu v núdzi a 
následne volí vhodný postup na 
poskytnutie pomoci.

Žiaci základných škôl
Osamotene žijúci seniori
Hendikepované osoby
Seniori žijúci v DSS
Zamestnanci s vysokým 
rizikom úrazov
Zamestnanci 
opatrovateľských služieb

Cieľová skupina používateľov:

SOS GUARD stráži nielen 
vonku, ale aj v budovách.

 



KEDY VYUŽIŤ 
SOS GUARD?

Úraz

Zmätenosť

Strata orientácie

Neznáma poloha

Zhoršenie 
zdravotného stavu

Nebezpečná situácia

?

Neskorý návrat 
domov

Podozriví ľudia

Šikana

Prepadnutie

Pracovný úraz

Nebezpečné zóny



AKO SOS GUARD FUNGUJE?

Alarm sa odošle na
predvolené telefónne 
číslo a na dohľadové

centrum s operátorom.
 

Pri úraze stlačte na
3 sekundy SOS 

tlačidlo. 
Pri páde sa alarm

odošle automaticky.
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Podľa naliehavosti
a typu incidentu

kontaktuje operátor
dohľadového centra

záchranné zložky.

Príjemca alarmu overí 
situáciu spätným 
zavolaním na SOS 

zariadenie.
 



VÝHODY
RIEŠENIADOHĽADOVÉ

CENTRUM

Webová aplikácia SOS GUARD je 
určená na zabezpečenie 
komplexného manažmentu, 
editáciu používateľov a 
zariadení, zobrazovanie a 
spracovanie alarmov.

Zvýšenie osobnej bezpečnosti

Rýchle nasadenie

Prehľadné dohľadové centrum

Manažment používateľov 

(skupiny, organizačná štruktúra, 

kompetencie ....)

Prenosné a odolné zariadenia 

(IP6x) 

Zariadenia vybavené možnosťou 

obojsmernej hlasovej 

komunikácie

Bez potreby mobilného telefónu

SMS a e-mail notifikácie  

Zber, vyhodnocovanie a analýza 

dát

Geo-fencing pre vytvorenie zón

Využívanie 2G, 4G, WI-FI a BT/BLE

Možnosť zákazkových úprav



LICENČNÉ
MODELY MINI

1-20 používateľov
Pre SOS GUARD si môžete
zvoliť model podľa veľkosti a
potrieb vašej organizácie.

STANDARD
21-50 používateľov

ELITE
51-100 používateľov

FLEXI
100+ používateľov

DOHĽAD 24/7
Prenájom služby na 
dohľadovom centre

(pre zákazníkov bez vlastného 
dohľadového centra)



KONTAKT

MARTES, s.r.o.
 

Dlhá 88, 010 09 Žilina – Bytčica
Web: www.martes.sk/sos-guard

E-mail: info@martes.sk
Telefón: +421 41 562 89 11

GPS: 49°11'29.3"N 18°43'58.7"E
 

Ing. Michal Čuka
Business Development Manager
E-mail: michal.cuka@martes.sk

Mobil: +421 910 800 130
 


